Česká spořitelna NONSTOP linka 800 207 207.
Telefonáty ze zasažené oblasti vyřizujeme přednostně.
S ČÍM POMŮŽEME HNED
– Potřebujete v bance něco vyřídit, ale přišli jste o osobní doklady? Pomůžeme vám v každé pobočce.
– Za výběry hotovosti z bankomatu ani v pobočce neplatíte.
– Náhradní platební kartu vám vydáme zdarma.
MÁTE U NÁS HYPOTÉKU NEBO PŮJČKU? ULEHČÍME VÁM PŘI SPLÁCENÍ
– Jestli máte kterýkoli z těchto našich produktů, odložíme vám splátky až o 6 měsíců.
– Odklad splátek je bez poplatků za pojištění úvěru a bez úročení.
– Neplatíte poplatek za vedení úvěrového účtu.
BUDETE POTŘEBOVAT PŮJČIT PENÍZE NA OPRAVU SVÉHO DOMOVA?
– Půjčka do 100 000 Kč s úrokovou sazbou 0,01 % při splatnosti 3 roky a možnosti odkladu splácení
až o 6 měsíců. Bez poplatku za sjednání.
– Hypotéka až do výše 5 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,01 % s fixací sazby na 3 roky. Odhad nemovitosti zdarma.
– Úvěr od Buřinky až do výše 2,5 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,01 % s fixací sazby na 3 roky. Sjednání úvěru za 0 Kč.
ŘEŠENÍ ODKLADŮ JE PŘIPRAVENO TAKÉ PRO KLIENTY LEASINGU ČESKÉ SPOŘITELNY
Kontakt: 956 785 250.

Podnikatelé a živnostníci
Možnost odkladu splátek stávajícího firemního úvěru až o 6 měsíců bez poplatku za pojištění úvěru a bez úročení.
Kontaktujte klientskou podnikatelskou linku 956 777 778. Více informací najdete na www.csas.cz/firmy.
BUDETE POTŘEBOVAT PŮJČIT PENÍZE NA PODNIKÁNÍ?
Firemní úvěr Byznys určený pro obnovu podnikání až do výše 2,7 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,01 %,
s dobou splatnosti až 96 měsíců a s možností odkladu splácení až o 5 měsíců. Bez poplatku za sjednání a vedení
úvěrového účtu. Kontakt: 956 777 778.
Výše uvedené informace nepředstavují nabídku financování a nejsou příslibem poskytnutí financování ani návrhem na uzavření smlouvy.
Ze strany České spořitelny, a.s., nevzniká žádný právní závazek jakékoli financování poskytnout. Podmínkou vydání závazku České spořitelny, a.s.,
na poskytnutí financování je schválení financování příslušnými schvalovacími orgány České spořitelny, a.s., a podepsání odpovídající úvěrové
a zajišťovací dokumentace.

NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT ŠKODNÍ UDÁLOST
Máte-li pojištění uzavřené s námi a řešíte pojistnou událost, kontaktujte nás prosím na lince 957 105 105.

Potřebujete plachtu na dům? Dejte nám vědět a my vám ji poskytneme zdarma.
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Pomoc klientům
ze zasažených oblastí

Přehled reprezentativních příkladů
Reprezentativní příklad pro hypoteční úvěr
Celková výše úvěru 2 500 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 11 186 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok),
počet splátek 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,44 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou
součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí
4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 4 400 Kč, doba trvání úvěru 25 let,
roční procentní sazba nákladů činí 2,54 % a celková částka splatná spotřebitelem 3 365 263 Kč (za předpokladu,
že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady
na pojištění zástavy (nemovitosti), jejichž výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně,
u které si pojištění sjednáte.

Reprezentativní příklad pro spotřebitelský úvěr
Úvěr ve výši 140 000 Kč se splatností 96 měsíců a úrokovou sazbou 6,82 % ročně má měsíční splátku 1 911 Kč.
Jednorázový poplatek za vyřízení úvěru online je 0 Kč, v pobočce pak činí 1 400 Kč. Měsíční poplatek za správu úvěru
je 0 Kč, RPSN je 7,1 % a celková částka splatná spotřebitelem 183 384 Kč. Díky řádnému splácení bude u tohoto úvěru
počet odpuštěných splátek 12, doba splácení 84 měsíců, úroková sazba 3,96 % ročně, RPSN 4,2 % a celková částka
splatná spotřebitelem 160 524 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny ve formě prominutí
splátek najdete v úvěrové smlouvě. Úrokovou sazbu úvěrů nastavujeme každému klientovi individuálně.
Její výše ale nikdy nepřekročí 19,9 %.

Reprezentativní příklad pro Úvěr od Buřinky
Úvěr od Buřinky ve výši 300 000 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 4,35 % se skládá z překlenovacího
úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 4,35 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
Splácet budete měsíčně 1 901 Kč po dobu 2 let, což představuje 24 splátek. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově
3 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 283 126,66 Kč
poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 4,35 % p. a.
s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 1 901 Kč po dobu 18 let, což
představuje 216 splátek. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr
od Buřinky je 456 890,20 Kč. RPSN činí 4,60 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho
poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni.

